
1. As direções sindicais são eleitas democraticamente pelos trabalhadores para representá-los. 
A administração da entidade faz parte da rotina do mandato, inclusive a contratação de assessorias
e prestadores de serviço, assim como funcionários e funcionamento regular da sede.
 
2. Por solicitação de alguns sindicalizados, o tema será debatido e deliberado em assembleia, algo
que só contribuirá para que a troca ou permanência do atual escritório de advocacia seja uma decisão
mais participativa; 
 
3. A assembleia foi convocada dentro do prazo regimental, amplamente divulgada e com uma
pauta para-além do tema em questão. É evidente que a AGE tem sido realizada todos os meses,
sobretudo em razão dos constantes ataques que a categoria vem sofrendo do atual governo;
 
4. A coordenação não tem qualquer dúvida sobre a competência técnica dos atuais advogados, porém,
preocupa-se em também garantir aos seus filiados a proteção política em razão das ameaças
recorrentes por aqueles que se intitulam "defensores da escola sem partido", como têm ocorrido
em alguns câmpus, como São João da Boa Vista por exemplo e, mais recentemente, em Itapetininga,
além de outras unidades do IFSP. Nesse sentido, buscamos um novo escritório jurídico que atenda
com qualidade ambas demandas;
 
5. A coordenação está preocupada em pesquisar escritórios com histórico tanto na área
trabalhista, notadamente experiente no serviço público, como em outras que tragam confiança
ao servidor do IFSP. Nota-se que em São Paulo, dada a quantidade de sindicatos que representam o
servidor público, há um leque de possibilidades de escritórios com esse perfil;
 
6. Caso a assembleia delibere pela substituição, a transição será realizada de modo que não
aconteça qualquer prejuízo aos processos em andamento. É importante ressaltar que as ações
ajuizadas já não dependem de maiores demandas dos advogados, apenas acompanhamento da
decisão judicial; 
 
7. O Sinasefe-SP é um sindicato que prima por representar de igual modo os servidores "da ativa" e os
servidores aposentados, e é composto, tanto em sua coordenação como em sua base, por pessoas
filiadas a vários partidos e muitos sem vínculo partidário, de modo que as decisões são tomadas em
razão dos problemas concretos que afetam a categoria como um todo;
 
8. Nunca se pretendeu travar uma guerra entre coordenação e filiados, tanto que democraticamente o
tema será objeto de debate e de deliberação em assembleia, com garantia de defesas e de seu
contraditório que, espera-se, seja feito com o necessário respeito. Desse modo, seja qual for a
decisão tomada, a coordenação acatará.

Esclarecimentos sobre o ponto de pauta 

“troca da assessoria jurídica”:


